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M I N U T A 
şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui 

 din data de 22.09.2021,  ora 1500 
 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă de îndată în 
data de 22.09.2021, ora 1500, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, 
prin utilizarea aplicației Zoom. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 32 consilieri judeţeni în funcţie 
și președintele, lipsind următorii consilieri județeni: Pricop Ghiorghe și Tiron Cristina-
Mihaiela. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 2 proiecte 
de hotărâri, iar  în urma dezbaterilor au fost adoptate 2 hotărâri cu privire la:  

- aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – 
Movileni – Coroiești de Sus – Limită Județ Bacău, L = 6,630 km, Județul Vaslui" - adoptat cu 
majoritate de voturi: 29 voturi “pentru”, 1 “abținere” (Crețescu Valentin); 
                Nu au votat următorii consilieri județeni: Bularda Carmen, Cain Dan-Liviu. 

- aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările 
rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – 
Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui" - 
adoptat în unanimitate cu 31 de voturi. 

Nu a votat domnul consilier județean Crețescu Valentin. 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii compartimentelor 

de specialitate ai consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâri. 
 
 

         P R E Ş E D I N T E, 
                               Dumitru Buzatu                                                       
             
 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
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